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Informació general de l'assignatura

Denominació BASES DE DADES

Codi 102016

Semestre d'impartició 1r Q Avaluació Continuada

Caràcter Obligatòria

Nombre de crèdits
ECTS

6

Grups 1 GG i 3 GM

Crèdits teòrics 3

Crèdits pràctics 3

Coordinació Marta Oliva

Horari de tutoria/lloc concertar per correo-e

Departament/s Informàtica i Enginyeria Industrial

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

6 ECTS = 25x6 = 150 hores de treball 
40% --> 60 hores presencials 
60% --> 90 hores de treball autònom de l'estudiant

Modalitat Presencial

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició català

Grau/Màster Grau en Enginyeria Informàtica

Distribució de crèdits Marta Oliva 9 
Ferran Perdrix 3

Horari de tutoria/lloc concertar per correo-e

Adreça electrònica
professor/a (s/es)

oliva@diei.udl.cat 
ferranp@diei.udl.cat

2015-16

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Marta Oliva 
Ferran Perdrix

Informació complementària de l'assignatura

Es parteix dels coneixements adquirits a les assignatures: Estructures de Dades i Programació 2. Específicament,
és necessari haver assimilat els conceptes relacionats amb les estructures per a l'emmagatzematge persistent
(Arxius).
Assignatura que s’imparteix durant el 1er semestre del 2on curs de la titulació. Forma part de la Matèria “Anàlisi i
Disseny d’Aplicacions” dins del Mòdul de “Formació Comú a la branca d’Informàtica”.
S'introdueix a l'estudiant en la tecnologia de les Bases de Dades com a mecanisme més habitual en la gestió,
manipulació i emmagatzematge de la informació, centrant-se en el model relacional.
Els coneixements adquirits en aquesta assignatura seran aplicables en la majoria de les sortides professionals,
sobretot per als que es dediquin al desenvolupament d'aplicacions.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Utilitza un gestor de bases de dades relacional.
Comprèn la tecnologia de Bases de Dades com a mecanisme habitual per gestionar, manipular i
emmagatzemar informació.
Administra una base de dades en un gestor relacional
Comprèn l'estructura funcional d'un Sistema de Gestió de Bases de Dades Relacional
Dissenya una base de dades segons les necessitats dels usuaris.
Construeix sentències de manipulació de bases de dades basades en l'estàndard SQL.
Construeix sentències d'accés a una base de dades basades en l'estàndard SQL.
Comprèn les necessitats d'emmagatzematze d'informació que tenen els usuaris.

Competències

Competències transversals

EPS11. Capacitat de comprendre les necessitats de l'usuari expressades en un llenguatge no tècnic.

Competències específiques

GII-CRI2. Capacitat per planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en tots els
àmbits, liderant la seva engegada i la seva millora contínua i valorant el seu impacte econòmic i social.

GII-CRI12. Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura de les bases de dades, que
permetin el seu adequat ús, i el disseny i l'anàlisi i implementació d'aplicacions basades en elles.

GII-CRI13.Coneixement i aplicació de les eines necessàries per a l'emmagatzematge, processament i accés als
Sistemes d'informació, inclosos els basats en web.

GII-CRI16. Coneixement i aplicació dels principis, metodologies i cicles de vida de l'enginyeria de programari.

GII-CRI17. Capacitat per dissenyar i avaluar interfícies persona computador que garanteixin l'accessibilitat i
usabilitat dels sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.

Continguts fonamentals de l'assignatura

1. Introducció

2. El model relacional

3. SQL (DDL,DML)
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4. Normalització

5. Disseny conceptual i lògic

6. Components d'un SGBD

8. Transaccions i concurrència

9. Disseny físic

Eixos metodològics de l'assignatura

Les classes de l'assignatura s'imparteixen mitjançant sessions de grup gran i sessions de grup mitjà.

En les sessions de grup gran s'introdueixen els continguts de l'assignatura amb el suport dels materials docents
preparats pel professorat. Es combinen la introducció de conceptes, la descripció de tècniques i eines i la
presentació d'exemples.

En les sessions de grup mitjà es resolen exercicis pràctics proposats pel professorat i que prèviament han hagut de
preparar els alumnes. En concret, es realitzen exercicis de diferents tipologies de sentències en SQL i en Àlgebra
Relacional. S'aplica la normalització a diverses propostes d'esquemes de BBDD. Es resolen múltiples casos
d'estudis en els que cal dissenyar conceptual la BD necessària utilitzant els diagrames de classe d'UML, per
després fer el disseny lògic així com sentències d'accés a la BD definida. Finalment, s'analitza la seriabilitat i
recuperabilitat d'horaris de conjunts de transaccions concurrents, als que es garanteix una correcta execució
mitjançant el mecanisme de reserves.

En tots els casos s'analitzen els pros i contres de les solucions aportades per l'estudiantat.

A la vegada, els alumnes han de realitzar dues activitats pràctiques d'avaluació addicionals als exàmens, que es
desenvolupen de manera no presencial:

1. En l'activitat de SQL es parteix de l'esquema d'una BD i es demana que els estudiants, en grups de 2 persones,
proposin un conjunt de sentències SQL, tant de definició com de manipulació, per a qüestions que es plantegen en
l'ús habitual d'una BD implementada mitjançat el model relacional.

2. En l'activitat de disseny es presenta un estudi de cas en el que, en grups de 2 persones, a partir d’unes
necessitats expressades en llenguatge natural, s'ha d’analitzar i prendre decisions de com dissenyar la BD més
adient per a emmagatzemar les dades necessàries, com implementar-la en un gestor relacional i fer-hi consultes en
SQL.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

 

Calendari per a les sessions de Grup Gran

    

Setmana  Dimecres GG  

1 Sessió 1 16 set Introducció, model relacional

2 Sessió 2 23 set model relacional, àlgebra

3 Sessió 3 30 set SQL-DDL (DDL i INSERT,DELETE, UPDATE)

4 Sessió 4 07 oct SQL-DML (SELECT)

5 Sessió 5 14 oct
SQL-DDL, SQL-DML (TRANSACTION, LOCK,
GRANT REVOKE i Ll. proc.)

6 Sessió 6 21 oct normalització
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7 Sessió 7 28 oct
Disseny conceptual i lògic - diagrames de
classes UML - traducció

8 Sessió 8 04 nov
Disseny conceptual i lògic - diagrames de
classes UML - traducció

9 AVALUACIÓ 13 nov Primer Parcial

10 Sessió 9 18 nov
Disseny conceptual i lògic - diag. UML - exemple
d'un cas UML

11 Sessió 10 25 nov Components d'un SGBD - Integritat

12 Sessió 11 2 des Transaccions i concurrència

13 Sessió 12 9 des
Transaccions i concurrència - SQL-DML
(TRANSACTION, LOCK) - Disseny físic

14 Sessió 13 16 des examen SQL

15  6 gen-Festiu  

16 AVALUACIÓ 14 gen Segon Parcial

17 AVALUACIÓ   

18 Tutories   

19 RECUPERACIÓ 02 feb Recuperacions Parcials

 

Calendari per a les sessions de GM    

      

Setmana  
Divendres
GM1

Dilluns GM2
Divendres
GM3

 

1      

2 Sessió 1 25 set 21 set 25 set Entorn de treball SQL

3 Sessió 2 02 oct 28 set-Festiu 02 oct exercicis SQL/Àlgebra

4 Sessió 3 9 oct 05 oct 9 oct exercicis SQL/Àlgebra

5 Sessió 4 16 oct 12 oct-Festiu 16 oct exercicis SQL/Àlgebra

6 Sessió 5 23 oct 19 oct 23 oct exercicis SQL/Àlgebra/

7 Sessió 6 30 oct 26 oct 30 oct Problemes Normalització

8 Sessió 7 06 nov 02 nov 06 nov Problemes UML-Traducció

9 AVALUACIÓ  

10 Sessió 8 20 nov 16 nov 20 nov UML

11 Sessió 9 27 nov 23 nov 27 nov UML

12 Sessió 10 4 des 30 nov 4 des UML - SQL avançat/ Funcions i Triggers

13 Sessió 11 11 des 7 des 11 des SQL avançat/ Funcions i Triggers

14 Sessió 12 18 des 14 des 18 des UML - Problemes concurrència

15 Sessió 13 8 gen 21 des 8 gen Problemes concurrència

16 AVALUACIÓ  
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17 AVALUACIÓ  

18      

19 RECUPERACIÓ  

Sistema d'avaluació

Tipus Denominació Pes Setmana Recuperació Persones Caràcter

Prova escrita Parcial 1 30% 9 Setmana 19 ind obl

Prova escrita Examen SQL 15% 14 Setmana 19 ind obl

Prova escrita Parcial 2 30% 16 Setmana 19 ind obl

Activitats d'Avaluació   ---    

 Activitat de SQL 10% 6 NO es pot recuperar grups 2 opt

 Activitat de Disseny 15% 12 NO es pot recuperar grups 2 opt

  100%     

       

Per poder calcular la nota final cal que la nota de Parcial 1, Parcial 2 i Examen SQL sigui igual o superior a 4.

Si la nota de Parcial 1, Parcial 2 i Examen SQL és inferior a 4 cal recuparar la part corresponent, sinó no es pot aprovar
l'assignatura.
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